
     Κοζάνη 08/10/2021
     Αρ. πρωτ.: 1556

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 2/2021 (επαναπροκήρυξη)
Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
(Ωρομίσθιο προσωπικό Π.Δ.  524/1980)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46174/21-06-2021 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με
σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  (με  αντίτιμο)»  του
Υπουργείου Εσωτερικών 

2. Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  1555/08-10-2021  (ΑΔΑ:  6167ΟΚΨΕ-815)  Προκήρυξη-
Ανακοίνωση  ΣΟΧ  2/2021  (επαναπροκήρυξη)  για  τη  σύναψη  σύμβασης  εργασίας
ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  του  Οργανισμού  Αθλητισμού  Πολιτισμού  &
Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (ΟΑΠΝ) 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την  πρόσληψη  καλλιτεχνικού-διδακτικού  προσωπικού  στο  Δημοτικό  Ωδείο  Κοζάνης  με
σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας  έως 9  μήνες)  για  την
κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής χρονιάς (2021-2022). Αναλυτικότερα: 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο)

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει εντός 6 ημερών από την λήξη κατάθεσης
των δικαιολογητικών, από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80 που ορίστηκε
με  την  αρ.  πρωτ.:  104333/30-08-2021  (ΑΔΑ:  6ΕΙ4ΟΡ1Γ-1ΗΒ)  απόφαση  του  Συντονιστή
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου-  Δυτ.  Μακεδονίας.  Εφόσον  κριθεί  αναγκαίο,  η
επιτροπή θα καλέσει   αυθημερόν   όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε  
πρακτική δοκιμασία (ακρόαση). Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την
κρίση της. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία
δέκα (10)  ημερολογιακών ημερών από την  επομένη της  δημοσίευσης  της  παρούσας σε
ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κοζάνης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
19-10-2021).
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλαμβάνουν  την  προκήρυξη  ΣΟΧ  2/2021  (ΑΔΑ:
6167ΟΚΨΕ-815) και την σχετική αίτηση από την ηλεκτρονική σελίδα www.oapnkozanis.gr.
Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση του Covid-
19  οι  αιτήσεις  μαζί  με  τα  δικαιολογητικά  θα  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  (ή  με
ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  στη  ηλεκτρονική  διεύθυνση  του  ΟΑΠΝ
oapnkozanis  @  gmail  .  com  . 
Παραλαβή  των  αιτήσεων  θα  γίνεται  καθημερινά  μόνο  για  τις  περιπτώσεις  που  δεν
υπάρχει  δυνατότητα  αποστολής  της  αίτησης  με  τους  παραπάνω  τρόπους τις
εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία
του ΟΑΠΝ, Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη, 50131 Κοζάνη (2ος όροφος στο Πρωτόκολλο). 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ

http://www.oapnkozanis.gr/
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